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Krajské volby jsou značně specifické. Ačkoliv 

kraje disponují poměrně rozsáhlými 

pravomocemi a jejich rozpočty jdou do 

miliard, nejde v rámci předvolebního boje 

primárně o kraje samotné. Větší důležitost 

mají celostátní témata a v drtivé většině 

případů jsou úspěšné strany, které byly v době 

konání voleb na celostátní úrovni v opozici. 

 

Snaha stran vymezit se vůči sobě navíc často 

vytváří dojem, že jsou mezi kandidujícími 

subjekty nepřekonatelné rozdíly. Pokud se 

však podíváme pozorněji, zjistíme, že jde ve 

velké míře o spory uměle vytvořené či o osobní 

animozity mezi jednotlivými kandidáty. Ve 

skutečnosti jsou si totiž strany programově 

dost blízko a nabízejí podobná řešení i 

případech, kdy by se odlišnosti daly očekávat. 

 

Na podzim čekají 13 českých krajů volby. 

Oproti roku 2012 se budou značně lišit. 

Nepůjde v nich o souboj dvou velkých stran 

ODS vs. ČSSD, o souboj vláda vs. Opozice, ale 

postaví se proti sobě nováček (minimálně na 

dané úrovni) hnutí ANO a ČSSD, obě 

v současné době strany vládní. Naposledy je 

rovněž kampaň neregulovaná, co do 

maximální výše rozpočtu na jednotlivé kraje 

(viz policy paper Úpravy novel o financování 

politických stran v ČR). 

 

Zatímco tedy etablované strany budou 

navazovat na předchozí volební (ne)úspěchy a 

voliči budou moc hodnotit jejich působení na 

krajské úrovni z předchozích let, nové strany 

se budou snažit vymezit se proti nim, přijít 

s novými tématy a příp. navázat na své 

působení na jiných úrovních domácí politiky. 

Na co tedy budou strany reagovat 

v jednotlivých krajích? Jaké strany 

v předchozích letech uspěly a jak zvládly 

naplnit své volební sliby? 

 

Situace před volbami 2012 
Volby se uskutečnily v termínu 12. – 13. října 

2012, zhruba v polovině funkčního období 

Poslanecké sněmovny. Sněmovní volby 

vyhrála ČSSD, vládu však opět sestavovala 

ODS. Ve Sněmovně poprvé v historii České 

republiky nepůsobila KDU-ČSL. Po 

Sněmovních volbách tak vládu vytvořila 

koalice strany ODS a nově vzniklých stran 

TOP 09 a VV. Právě VV se však v průběhu 

funkčního období rozštěpily a ve vládní koalici 

ji nahradila opět nově vzniklá strana LIDEM. 

V opozici byla ČSSD, KSČM a v době 

krajských voleb také VV.  

 

Za dva roky fungování si vláda, která se na 

počátku mohla opřít o výraznou většinu ve 

Sněmovně (118 poslanců z 200), prošla celou 

řadou skandálů a krizí, které postupně snížily 

důvěru občanů ve vládní strany, zejména 

důvěru ve stranu VV i její odštěpek LIDEM. 

Problémům však čelila také ČSSD, to když 

v květnu 2012 byl zatčen vysoce postavený 

člen strany a hejtman Středočeského kraje 

David Rath. Rath byl následně poslán do 

vazby, načež rezignoval na funkci hejtmana 

Středočeského kraje a vystoupil také z ČSSD. 

Jednalo se však o velmi závažnou kauzu, která 

v české společnosti rezonovala během celého 

roku a tedy i během krajských voleb. Pro 

ČSSD znamenala tato kauza výrazný pokles 

hlasů potenciálních voličů, který se do 

krajských voleb podařilo částečně napravit. 

Krátce před krajskými volbami také vypukla 

korupční kauza na Ministerstvu práce a 

sociálních věcí, které vedl poslanec za TOP 09 

Jaromír Drábek. Obvinění bylo natolik 
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http://www.vz24.cz/clanky/vyvoj-udalosti-v-kauze-zatceny-hejtman-rath-v-kostce/
http://docplayer.cz/11195804-Volebni-model-median-duben-kveten-2012.html
http://www.median.eu/cs/wp-content/uploads/docs/preference_2012_10.pdf
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závažné, že ministr Drábek po třech dnech od 

zadržení odstoupil z funkce (Novotný 2012). 

Tento celostátní vývoj se samozřejmě odrazil 

také v rámci krajských voleb, čímž byla ještě 

umocněna již výše zmíněná druhořadost 

voleb.  

 

Strany se v rámci programů snažily 

vymezovat se vůči sobě navzájem, zejména 

patrné to bylo v případě vládních a opozičních 

stran. Do programů se také promítalo již 

v úvodu kapitoly zmíněné celostátní 

uspořádání a ačkoliv se jednalo o regionální 

volby, v programech se objevovaly zmínky o 

postupech celostátní vlády. Docházelo tak 

k poněkud paradoxním situacím, kdy se 

v kraji vládní ČSSD vymezovala vůči krokům 

celostátní vlády, zejména vůči ODS a TOP 09, 

zatímco krajské buňky těchto stran se 

vymezovaly vůči krajským vládám vedených 

ČSSD. Při bližším pohledu na programy stran 

však zjistíme, že podobnosti programů byly 

relativně velké a rozdíly byly dány z velké části 

pouze animozitou rétoriky předvolebního 

boje 

 

 

Tabulka: Volební výsledky stran – procentuální zisk hlasů 
 

Zdroj: Volby.cz 
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Tabulka: Volební výsledky stran – zisk mandátů 

 

Zdroj: Volby.cz 

Středočeský kraj 
Hlavními body programů politických stran 

byla dopravní obslužnost a propojenost s 

Prahou, kvalita silnic, ale také čerpání peněz 

z Evropských dotací či stav nemocnic a 

proplácení zdravotnických poplatků. Poslední 

bod byl taktéž jakýmsi mementem 

předcházejícího funkčního období. 

Středočeský kraj byl před volbami 2012 

jediným krajem, ve kterém stále docházelo 

k proplácení zdravotnických poplatků 

v krajských nemocnicích. Těmto bodům se 

věnovaly téměř všechny programy, ovšem 

návrhy jejich řešení byla odlišná (Charvát 

2012a). 

V dopravě chtěla např. ČSSD pokračovat 

v opravách krajských silnic a v zachování 

rozpočtu kraje na tyto opravy. Odmítala 

omezit hromadnou dopravu spravovanou 

krajem a zároveň byla pro vytvoření 

integrovaného systému zahrnujícího Prahu. 

Pro tento účel chtěla využít i rozvoje železniční 

dopravy skrze již dříve vyjednanou smlouvu 

s Českými drahami nebo vybudovat nové 

cestovní terminály. 

 

Stejně se k dopravě stavěla KSČM, která 

taktéž chtěla pokračovat v opravách krajských 

silnic, chtěla vytvořit integrovaný systém 

s Prahou, více využít železnici a dobudovat 

dopravní terminály. Navíc spolu s ČSSD 

chtěla strana zachovat proplácení jízdného 

z peněz kraje těm, kteří to potřebují, na 

druhou stranu ani jedna strana to neměla 

uvedeno v programu. 

 

Zajímavé je, že stejné body propagovala také 

TOP 09 a Starostové a to prakticky ve stejném 

znění - opravy krajských silnic, vytvoření 

integrovaného dopravního systému s Prahou 

s výstavbou přestupních terminálů a rozvoj 

železniční dopravy. V rámci předvolebních 

debat sice strana kritizovala vládní ČSSD za 

proplácení jízdného, ovšem do programu toto 

téma nezanesla. 

 

Ani ODS v tomto programovém bodu nikterak 

nevybočila - vytvořit jednotný integrovaný 

dopravní systém s Prahou s větším využitím 

železnice. Součástí této integrované dopravy 

by bylo taktéž vybudování přestupních 

http://www.ods.cz/docs/programy/sance-pro-zodpovedne.pdf
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terminálů a dobudování infrastruktury. 

Peníze na tyto stavby a na zlepšení stavu silnic 

by ODS našla zaváděním minibusů a 

mikrobusů, čímž by došlo k ušetření, avšak 

nikoliv k omezení hromadné dopravy.  

 

V dalším zásadním tématu, kterým je tradičně 

zdravotnictví, už však takováto shoda napříč 

stranami nebyla. Strany ČSSD a KSČM trvaly 

na zachování individuálního proplácení 

regulačních poplatků v souladu se zákonem. 

Tento bod měly na rozdíl od proplácení 

jízdného obě strany v programu. Shoda těchto 

stran panovala také v odmítnutí privatizace 

krajských nemocnic či v zachování dostupné 

lékařské péče pro všechny. Tento bod ostatně 

zmiňovaly všechny strany, stejně tak KSČM a 

TOP 09 a Starostové požadovali navýšení 

kapacit (lůžek) pro dlouhodobě nemocné. Tím 

se však shody v rámci zdravotnictví vyčerpaly, 

neboť jak ODS, tak TOP 09 a Starostové 

požadovali zrušení proplácení regulačních 

poplatků. ODS navíc požadovala transformaci 

nemocnic na akciové společnosti. 

 

Školství chtěly strany opět řešit podobně. 

Navýšení kapacit školek, podpora učňovského 

vzdělávání a spolupráce tohoto typu škol 

s firmami a soukromým sektorem, zkvalitnění 

středních škol a odmítnutí rušit venkovské 

školy – tyto body se opět objevovaly napříč 

všemi programy. Nejinak tomu bylo i 

v případě životního prostředí, kdy se všechny 

strany postavily proti průzkumům těžby uhlí a 

břidlicového plynu. Stejně tak se strany 

postavily k otázce vojenského újezdu Brdy, 

který chtěly přetvořit na chráněnou krajinnou 

oblast. 

 

Programové shody stran ve Středočeském kraji1 

OBLAST TÉMA KSČM ČSSD ODS TOP+STAN 

Doprava 

Proti omezení hromadné dopravy ANO ANO ANO ANO 

Zvýšit rozpočet na opravu silnic ANO ANO ANO ANO 

Vytvořit krajský integrovaný systém dopravy a 
napojení na Pražskou integrovanou dopravu 

ANO ANO ANO ANO 

Větší zapojení železnice v rámci integrovaného 
dopravního systému kraje 

ANO ANO ANO ANO 

Výstavba přestupních terminálů ANO ANO ANO ANO 

Zdravotnictví 

Proplácení regulačních poplatků ANO ANO NE NE 
Privatizace nemocnic NE NE ANO - 
Dostupnost lékařské péče pro všechny ANO ANO ANO ANO 

Zvýšení počtu lůžek pro dlouhodobě nemocné ANO - NE ANO 

Životní 
prostředí 

Vznik CHKO Brdy ANO ANO ANO ANO 
Proti průzkumu nalezišť uhlí a břidlicového 
plynu 

ANO ANO ANO ANO 

Školství 

Podpora učňovského typu škol ANO ANO ANO ANO 
Užší spolupráce škol a firem ANO ANO ANO ANO 
Navýšení počtu školek ANO ANO ANO ANO 
Proti rušení venkovských škol ANO ANO ANO ANO 

Dotace Odborníci v posuzovacích komisích ANO ANO ANO ANO 

Rozpočet Vyrovnaný rozpočet a snížit zadlužení ANO ANO ANO ANO 

 
strana procenta mandáty 

ČSSD 21,79 20 
KSČM 20,57 19 
ODS 18,32 16 

TOP+STAN 11,71 10 

 
 
Na základě těchto programových priorit je 

dobře patrné, že strany, které se ve 

Středočeském kraji dostaly do zastupitelstva, 

měly navzdory vyhraněné předvolební 

                                                      
1 Všechny tabulky porovnávající programy stran v krajích jsou dílem autora. 

rétorice velice podobné programy a ve vedení 

kraje by postupovaly relativně stejně. Přesto 

se zde některé rozdíly ukazují a to zejména 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140013/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140013/video/
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v oblasti zdravotnictví, které však bylo pro 

všechny strany jednou z hlavních priorit. 

Následkem jednání nakonec vznikla koalice 

složená s ČSSD a KSČM, přičemž ČSSD 

obsadila 7 pozic v krajské radě včetně pozice 

hejtmana pro lídra Josefa Řiháka, KSČM 

obsadila 4 posty. Tato podoba koalice však 

vydržela jen do června roku 2014. V tu dobu 

totiž na svou funkci rezignoval hejtman Řehák 

a to z důvodu ztráty důvěry spolustraníků, 

kteří ho sami k rezignaci vyzvali. Hejtmanem 

se tak stal 1. náměstek Miloš Petera.

Jihočeský kraj 
 

Také v druhém největším kraji republiky byly 

programové priority stran dány specifickými 

vlastnostmi kraje. Tím byla ochrana životního 

prostředí spojená s energetikou, jelikož na 

území kraje se nachází celorepublikově 

významná Jaderná elektrárna Temelín, ale 

také největší Národní park Šumava. Právě 

dostavba elektrárny či nový zákon o 

Národním parku Šumava byly jedním 

z hybných témat předvolebního boje. Ovšem 

také zde docházelo v rámci programů 

k relativně velké shodě napříč politickým 

spektrem (Hudeček 2012). 

 

Prakticky všechny strany, které byly následně 

zvoleny do krajského zastupitelstva, dostavbu 

Jaderné elektrárny Temelín podporovaly. 

Výjimku tvořila snad jen KDU-ČSL, která 

varovala před možnými důsledky případné 

poruchy. Explicitně se však strana proti stavbě 

nepostavila. Navíc i ostatní strany souhlasily 

s dostavbou jen za splněný určitých 

podmínek, kterými by byla například 

dostavba dálnice D3 a rychlostních silnic R3 a 

R4, či subdodavatelské práce pro regionální 

firmy. Tyto podmínky měly být plněny 

současně se zahájením dostavby; pouze ODS 

ve svém programu požadovala nejprve 

dokončit klíčové body infrastruktury a až 

následně začít s dostavbou. 

 

Na problém s dostavbou Temelína strany 

většinou navazovaly již zmíněnou dopravou. 

Jako prioritní opět pro všechny strany byla 

dostavba zejména dálnice D3 a rychlostních 

silnic R3 a R4. Tyto úseky měly nejen spojovat 

regionální města a region s Prahou, jako 

nutnost všechny strany také uváděly napojení 

těchto silnic na Rakouskou síť silnic a dálnic. 

KSČM také zdůrazňovala nutnost urychlit 

výstavbu železničních koridorů, „JIHOČEŠI 

2012“ oproti tomu zmiňovali urychlení 

budování obchvatů obcí na silnicích I. třídy. 

 

Ne všechny části spojené s dopravou však byly 

takto podporovány. Rozdílný přístup měly 

strany k otázce integrované hromadné 

dopravy kraje. Zatímco ČSSD spolu s KSČM 

měly v úmyslu pokračovat ve stávající 

koncepci, jen ji postupně prohlubovat, zbylé 

strany tento postup odmítaly jako nefunkční a 

požadovaly přijetí koncepce nové. Paradoxní 

je, že novou koncepci požadovala také ODS, 

ačkoliv byla v předcházejícím funkčním 

období součástí krajské vlády. 

 

Rozdílný byl také přístup k řešení 

zdravotnické politiky kraje. Všechny strany se 

sice shodly na tom, že rušení nemocnic 

zřizované krajem nepřipadá v úvahu a 

k takovému kroku pod jejich vládou nedojde. 

Již se však nedohodly na tom, jak by měly 

nemocnice fungovat. Přesněji řečeno zda by 

měly fungovat na principu akciových 

společností, jako tomu bylo doposud a jak to 

navrhovali například Jihočeši či občanští 

demokraté, nebo by se měly přetransformovat 

na neziskové organizace, jak to navrhovala 

KSČM.  

 

Také v rámci ekonomických témat 

nepanovala stoprocentní shoda. Ačkoliv 

všechny strany navrhovaly spravovat kraj 

pomocí rozumných koncepčních investic a 

shodovaly se na nutnosti větší a lepší kontroly 

dotačních programů, vymezovaly se vůči sobě 

navzájem. Například „JIHOČEŠI 2012“ ve 

svém programu odmítli přístup vypisování 

dotací stejným způsobem, jakým se tak dělo za 

vlády ČSSD a ODS. Je však nutné podotknout, 

že i tyto dvě strany ve svých programech 

zdůraznily potřebu změnit a vylepšit systém. 

http://www.modrenoviny.cz/plne-zneni-volebniho-programu-pro-krajske-volby-2012.html
http://www.jihocesi2012.cz/prilohy/Volebni_program_brozura_150x150_pro_web.pdf
http://www.jihocesi2012.cz/prilohy/Volebni_program_brozura_150x150_pro_web.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140008-jihocesky-kraj/video/
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Programové shody stran v Jihočeském kraji 

OBLAST TÉMA KSČM ČSSD 
KDU-
ČSL 

„JIH 12“ ODS TOP+STAN 

Temelín 

Podporujete dostavbu ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Měla by dostavba začít 
ihned 

ANO ANO - ANO NE ANO 

Je dostavba podmíněna 
dostavbou infrastruktury a 
investicemi 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Doprava 

Nutnost urychlit výstavbu 
dálnice D3 a rychlostních 
silnic R3 a R4 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Zachovat stávající koncepci 
integrované hromadné 
dopravy 

ANO ANO NE NE NE NE 

Zdravotnictví 

Odmítnutí rušení 
zdravotních zařízení 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Rozšíření pohotovostí ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Zachování nemocnic jako 
akciových společností 

NE - - ANO ANO ANO 

Školství 

Přizpůsobit síť učilišť 
pracovnímu trhu 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Proti rušení venkovských 
škol 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Ekonomika 
Prosazení koncepční 
investiční politiky 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Lepší kontrola dotací ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Životní 

prostředí 
Podpora nového zákona o 
Národním parku Šumava 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

 
strana procenta mandáty 
ČSSD 27,99 18 
KSČM 19,37 13 
ODS 12,56 8 

TOP+STAN 5,00 3 
KDU-ČSL 6,43 4 
„JIH 12“ 14,57 9 

 

Vzhledem k velkému náskoku ČSSD před 

ostatními stranami se jen těžko mohla utvořit 

hlasovací koalice, která by nezahrnovala právě 

sociální demokraty. I teoretické spojení stran 

KDU-ČSL, „JIH 12“, ODS a TOP+STAN by v 

celkovém součtu všech zastupitelů za tyto 

strany v 55 členném zastupitelstvu nestačilo 

na většinu. V potaz musí být brány také 

vzájemné animozity mezi občanskými 

demokraty a Jihočechy, jejichž velká část od 

ODS odešla. Ačkoliv tak tyto strany mají 

ideologicky velmi podobný program, těžko by 

spolu vytvářely koalici.  

 

Vzhledem k nízkému zisku ODS také nemohlo 

dojít k pokračování stávající koalice ČSSD 

právě s ODS, jelikož by šlo o vládu 

menšinovou. Nakonec tak došlo ke spojení 

ČSSD s KSČM. Poměr sil jedenáctičlenné radě 

byl rozdělen v poměru 8:3 ve prospěch 

sociálních demokratů, kteří navíc získali i post 

hejtmana pro jejich lídra Jiřího Zimolu, který 

svůj post obhájil z předcházejících voleb. 

Plzeňský kraj 
Stejně, jako tomu bylo v případě 

předcházejících krajů, i v tomto kraji byly 

hybnými tématy doprava, zdravotnictví, 

korupce a vedení krajského úřadu. Navíc se 

zde promítly i problémy, které se řešily i ve 

Středočeském a Jihočeském kraji. Jednalo se 

především o otázky životního prostředí, 

přesněji řečeno o Národní park Šumava a 

vojenský újezd Brdy, které svým rozsahem 

zasahovaly i do Plzeňského kraje, čímž se i zde 

staly jedním z témat předvolebních programů 

(Charvát 2012b). 

 

Také v Plzeňském kraji všechny strany 

podpořily přijetí nového zákona o Národním 

parku Šumava, stejně tak jako všechny strany 
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odmítly přetvoření správy parku na obecně 

prospěšnou společnost. Programová shoda 

také vesměs panovala v případě řešení 

školství či v přijetí etického kodexu krajského 

úřadu. V rámci rozvoje kraje by pak strany 

chtěly více podpořit venkov a okrajové části 

krajů, a sice navýšením investic do těchto 

obcí. 

 

U ostatních bodů programů se však již našly 

významnější rozdíly. Doposud vládní strany 

ČSSD a KSČM například trvaly na zachování 

současného systému integrovaného 

dopravního systému a chtěly ho jen rozšiřovat 

o železnici, zatímco ODS a TOP+STAN 

požadovaly jeho nahrazení novým systémem. 

U dopravy se nenašla shoda ani na tom, zda 

jsou současné výdaje na opravu silnic 

dostatečné či nikoliv. Poněkud překvapivě se 

strany stavěly také k otázce zpoplatnění silnic 

I. třídy v kraji. Ačkoliv ČSSD i TOP+STAN 

byly pro zavedení tohoto zpoplatnění, ODS 

spolu s KSČM byly proti a navrhovaly šetření 

v jiných částech rozpočtu, například v rámci 

krajského úřadu. 

 

S krajským úřadem souvisel také další rozpor 

v programech stran, a sice s transparentností 

tohoto úřadu. Doposud opoziční ODS chtěla 

úřad více „otevřít“ občanům, což znamenalo 

zveřejňování veškerých smluv na internetu či 

zveřejnění transparentního účtu. Stejný 

požadavek měla také TOP 09 a Starostové. 

Zbylé dvě strany však ve svých programech 

zmínily, že již v současnosti se tyto 

požadované kroky dějí v rámci projektu 

Otevřený kraj a nebyl dle nich důvod tento 

projekt měnit. 

Neshoda stran se projevovala také v plánech 

hlavního města kraje – Plzně. Kromě KSČM 

byly všechny strany proti výstavbě 

obchodního Centra Corso Americká. Stejně 

tak byly strany, kromě ODS, proti financování 

projektu Plzeň – Evropské hlavní město 

kultury 2015 ve stávajícím rozsahu a 

požadovaly snížení investic ze strany kraje. 

Programové shody stran v Plzeňském kraji 

OBLAST TÉMA KSČM ČSSD ODS TOP+STAN 

Doprava 

Zachování současného integrovaného dopravního 
systému 

ANO ANO NE NE 

Navýšení investic do opravy silnic NE NE ANO ANO 
Zpoplatnění silnic I. třídy NE ANO NE ANO 

Životní 
prostředí 

Nový zákon o Národním parku Šumava ANO ANO ANO ANO 
Změna správy Národního parku Šumava na obecně 
prospěšnou společnost 

NE NE NE NE 

Krajský úřad 
Snížení počtu zaměstnanců krajského úřadu NE NE ANO ANO 
Dostatečnost transparentnosti krajského úřadu ANO ANO NE NE 
Přijetí etického kodexu  ANO ANO ANO ANO 

Školství 
Přizpůsobit síť učilišť pracovnímu trhu ANO ANO ANO ANO 
Proti rušení venkovských škol ANO ANO ANO ANO 
Zavádění nových venkovských škol NE - ANO - 

Plzeň 
Výstavba Centra Corso Americká ANO NE NE NE 
Snížení finanční podpory projektu Plzeň – Evropské 
hlavní město kultury 2015 

ANO ANO NE ANO 

 
strana procenta mandáty 

ODS 26,48 15 
ČSSD 24,89 15 
KSČM 20,93 12 

TOP+STAN 5,5 3 

 

Jak je vidět, ačkoliv ODS volby vyhrála, 

programově působila v rámci stran zvolených 

do zastupitelstva jako solitér. Program této 

strany byl nejvíce odlišný od programů 

ostatních stran. Přesto jako vítěz voleb měla 

možnost utvořit koalici s ČSSD, teoreticky (ale 

                                                      
2 Modelace koalic v příloze č. 5. 

nepravděpodobně) také s KSČM. Možná 

koalice s TOP+STAN by vzhledem k velkým 

rozdílům v zisku mandátů obou stran byla 

menšinová a v zastupitelstvu by se tak tato 

koalice musela beztak spojit s ČSSD nebo 

KSČM2. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140006-plzensky-kraj/video/
http://www.top09.cz/files/soubory/volebni-program-top-09-a-starostove-plzensky-kraj.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140006-plzensky-kraj/video/
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Pro ODS tak povolební situace nevypadala 

nejlépe, čehož rychle využila druhá, ovšem 

v krajském zastupitelstvu stejně početná, 

ČSSD. Ta utvořila koalici s KSČM, s kterou 

vlastně jen obnovila spojenectví za nových 

podmínek, v rámci kterých získali zastupitelé 

za KSČM posty v krajské radě. Celkově získali 

komunisté tři místa krajské rady, sociální 

demokraté obsadili zbylých šest. Hejtmanem 

se stal opět Milan Chovanec. 

 

Ani toto složení rady však nebylo definitivní, 

neboť Milan Chovanec v lednu 2014 na svůj 

post hejtmana rezignoval kvůli postu ministra 

vnitra. Hejtmanem se stal jeho 1. náměstek 

Václav Šlajs, taktéž z ČSSD. 

Karlovarský kraj 
Programové priority se ani v tomto kraji nijak 

nezměnily. Také zde byla palčivým 

problémem doprava a to zejména dostavba 

rychlostní silnice R6 a její napojení na 

dálniční síť, na čemž se všechny strany shodly. 

Některé z nich se ve svých programech 

zabývaly také problémem, který představuje 

úplná absence jakéhokoliv systému krajské 

integrované dopravy. Tento problém však 

například KSČM a HNHRM ve svých 

programech nezmínily. Taktéž v případě 

ochrany životního prostředí byly programy 

těchto stran relativně skoupé a na rozdíl od 

ostatních stran se tomuto tématu věnovaly 

velice obecně. Zbylé strany v této oblasti 

požadovaly zahájení rekultivace přírody, která 

byla vlivem těžby uhlí a kaolinu poničena. 

ČSSD a ODS navíc zmínily jako jeden z bodů 

svých programů boj proti invazivním druhům 

rostlin. 

 

U zbylých témat však průniky programů 

nebyly tak výrazné. ODS, Alternativa i 

TOP+STAN například odmítaly rušení 

středních škol, zatímco zbylé strany byly pro 

pokračování započaté optimalizace. Ta se však 

neměla týkat škol venkovských. I přes rozpory 

nad tématem optimalizace školské sítě však 

panoval všeobecný souhlas s tím, že by se 

měly posílit vazby zejména učňovských oborů 

s firmami. 

 

Nesoulad panoval i u tématu zdravotnictví. 

Zatímco KSČM spolu s ČSSD a HNHRM 

považovaly stav lůžek v nemocnicích za 

dostačující a nikterak by jej neměnily, zbylé 

strany nebyly stejného názoru. Více se 

k tématu vyjádřila Alternativa, která byla pro 

navýšení počtu lůžek. 

 

Pravděpodobně nejmenší shoda panovala 

v otázce ekonomiky a hospodaření kraje. Jak 

vládní KSČM a ČSSD, tak opoziční ODS či 

TOP+STAN považovaly za nejlepší investice a 

vybudování Technologického parku na území 

kraje. Tím do kraje chtěly přilákat velké firmy 

a zahraniční investory, čímž by došlo 

k navýšení pracovních míst a snížení 

nezaměstnanosti v kraji. Zcela opačný plán 

mělo HNHRM, které požadovalo větší 

podporu malých podnikatelů ze strany kraje. 

Cílem Alternativy zas bylo důslednější šetření. 

S ekonomickou situací kraje byla také úzce 

spojená otázka podpory cestovního trhu, díky 

kterému je v celém kraji zaměstnán vysoký 

počet obyvatel. Ani zde však strany 

nenavrhovaly stejná řešení. Zatímco ČSSD, 

Alternativa a ODS navrhovaly vytvořit 

jednotný informační systém a podpořit větší 

spolupráci veřejného sektoru a 

podnikatelských subjektů3, KSČM požadovala 

podporu pro jednotlivé projekty a za stěžejní 

považovala zapsání lázeňského trojúhelníku 

na seznam světového dědictví UNESCO. 

  

                                                      
3 Strana ODS se ve svém programu i v rámci 
předvolebního boje vymezila vůči systému, který 
navrhovala ČSSD, ovšem ve výsledku navrhovala 

prakticky stejný systém, který se ČSSD snažila 
sama prosadit a zavést. 

http://www.hnhrm.cz/index.php/krajska-zastupitelstva/volebni-program
http://karlovarsko.socdem.cz/krajske-volby-nas-program
http://www.ods.cz/media/reading/Volebni%20program_komplet.pdf
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140001-karlovarsky-kraj/video/
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Programové shody stran v Karlovarském kraji 

OBLAST TÉMA KSČM ČSSD HNHRM ALTER ODS TOP+STAN 

Doprava 

Dostavba rychlostní silnice 
R6 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Vytvoření integrovaného 
systému hromadné dopravy 

- ANO - ANO ANO ANO 

Školství 

Optimalizace středních škol ANO ANO ANO NE NE NE 
Proti rušení venkovských 
škol 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Posílení vazeb zejména 
učňovských oborů 
s firmami 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Zdravotnictví 
Rozvoj současného stavu 
nemocnic 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Proti změně počtu lůžek ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Ekonomika 

Vytvoření Technologického 
parku 

ANO ANO NE NE ANO ANO 

Investice kraje ANO ANO ANO - ANO ANO 
Efektivnější využívání 
dotací 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Zvýšit otevřenost 
výběrových řízení a čerpání 
dotací 

NE NE ANO ANO ANO ANO 

Cestovní ruch 
Vytvoření integrovaného 
informačního systému 

- ANO - ANO ANO ANO 

Životní 
prostředí 

Rekultivace prostředí po 
těžbě nerostných surovin 

- ANO - ANO ANO ANO 

 
strana procenta mandáty 
KSČM 22,98 14 
ČSSD 22,73 13 
ODS 9,79 5 

ALTER 6,70 4 
TOP+STAN 7,38 4 

HNHRM 9,09 5 

 

Volební zisk KSČM a ČSSD byl natolik 

výrazný, že bez jedné z těchto stran by 

v zastupitelstvu nemohla existovat žádná 

práceschopná koalice. I kdyby se spojily 

všechny ostatní strany, vytvořily by pouze 

koalici menšinovou, která by k hlasování 

stejně potřebovala buď KSČM, nebo ČSSD4. 

 

I z tohoto důvodu nakonec logicky došlo ke 

spojení KSČM a ČSSD, ačkoliv tomu 

předcházela poměrně dlouhá a složitá 

jednání. Komunisté v devítičlenné radě získali 

5 křesel, sociální demokraté čtyři. Vzhledem 

k těsnému rozdílu mezi oběma stranami však 

došlo k dohodě, že hejtmanem se stane Josef 

Novotný za ČSSD. Navíc se v polovině 

funkčního období rady poměr složení otočí a 

ČSSD tak získá pět křesel, KSČM křesla čtyři. 

 

K této změně však nakonec nedošlo, neboť po 

komunálních volbách v roce 2014 

rezignoval po výzvě kolegů hejtman Novotný, 

kterého měl nahradit jeho stranický kolega a 

1. náměstek Jakub Pánik. Toho, jako nového 

hejtmana, však odmítla KSČM. Spory mezi 

oběma stranami nakonec vyvrcholily 

rozpadem celé koalice a utvoření nové ve 

složení ČSSD, ODS, HNHRM a TOP 09. 

Strany si křesla v radě rozdělily v poměru 

4:2:2:1, přičemž hejtmanem se stal Martin 

Havel z ČSSD. 

Ústecký kraj 
V Ústeckém kraji se programové priority přeci 

jen od ostatních krajů lišily. Vzhledem 

k problémům Regionální operačního 

                                                      
4 Modelace koalic v příloze č. 6. 

programu Severozápad, se jedním z hlavních 

témat stala korupce a čerpání dotací. Je 

zvláštní, že ačkoliv ROP Severozápad zahrnuje 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1018516-machinace-v-rop-severozapad-poskozeni-chteji-dve-miliardy
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1018516-machinace-v-rop-severozapad-poskozeni-chteji-dve-miliardy
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kromě kraje Ústeckého také kraj Karlovarský, 

tak v Karlovarském kraji toto téma 

nerezonovalo tak, jako tomu bylo právě v kraji 

Ústeckém (Ondřej 2012). 

 

I přes závažnost tématu se mu však strany 

v programech příliš nevěnovaly. Například 

ČSSD či Severočeši.cz se o řešení odblokování 

či nastavení nových mechanismů nezmiňují. 

V rámci předvolebního boje se však všechny 

strany shodly, že nové nastavení přijaté 

ministerstvem financí, je kvalitní a hodlají ho 

zanechat. V rámci předvolební rétoriky se 

opoziční strany vymezily vůči ODS a ČSSD, ale 

v programech navrhovaly prakticky stejné 

řešení, jako tyto dvě strany. Zároveň se 

zavázaly k větší otevřenosti, zveřejňování 

smluv a procesu výběrových řízení na 

internetu, či k vytvoření centrálního nákupu 

s využitím internetových aukcí. 

Na druhou stranu téma bezpečnosti se 

věnovaly všechny strany s větším úsilím. 

Všechny tak požadovaly posílení počtu 

policistů, zejména pak v problémových 

oblastech, kromě toho ale také požadovaly 

zvýšit počet příslušníku celého záchranného 

integrovaného systému. Vzhledem 

k problémům s nepřizpůsobivými občany 

navíc téměř všechny strany v programech 

zmínily, že zákony a vyhlášky musí platit pro 

všechny bez výjimky. V jiných krajích se 

podobná věta prakticky neobjevovala. 

 

V Ústeckém kraji se v programech politických 

stran také poněkud překvapivě často 

objevovaly explicitní zmínky o podpoře 

včelařství, vinařství i chmelařství. V obecnější 

formě se pak objevovala vyjádření podpory 

farmářům a malopěstitelům. Nechyběla ani 

ujištění, že těžba uhlí sice bude pokračovat, 

avšak v žádném případě nedojde k prolomení 

těžebních limitů. 

 

Shoda napříč spektrem se tentokrát nenašla 

v případě školské politiky. Například 

Severočeši navrhovali školy financovat dle 

jejich kvality, což odmítala ČSSD a KSČM, 

které chtěly případné studenty motivovat 

formou stipendií. Také zdravotnictví strany 

rozdělovalo, a sice na ty, které chtěly zachovat 

ve stavu, v jakém byly (KSČM, ČSSD), a na ty, 

které požadovaly privatizaci nemocnic (ODS, 

Severočeši.cz). 

Programové shody stran v Ústeckém kraji 

OBLAST TÉMA KSČM ČSSD PRO! S.cz ODS 

Životní 
prostředí 

Pokračovat v těžbě uhlí ANO ANO ANO ANO ANO 
Proti prolomení těžebních limitů ANO ANO ANO ANO ANO 
Podpora malopěstitelů a farmářů ANO ANO ANO ANO ANO 

Korupce 
Nové nastavení MF je dostatečné ANO ANO ANO ANO ANO 
Větší otevřenost a veřejná kontrola hospodaření 
kraje 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Zdravotnictví 
Zachování páteřní sítě nemocnic ANO ANO ANO ANO ANO 
Privatizace nemocnic NE NE - ANO ANO 

Školství 

Podpora učňovského typu škol formou stipendia ANO ANO NE NE NE 

Slučování škol ANO - NE NE NE 
Podpora vysokoškolsky vzdělaných, kteří 
zůstanou v kraji 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Ekonomika 
Přivést velké investory do průmyslové zóny 
Triangle u Žatce 

ANO ANO NE ANO ANO 

Doprava Urychlené dokončení dálnice D8 ANO ANO ANO ANO ANO 

Bezpečnost 
Navýšení členů integrovaného záchranného 
sboru 

ANO ANO ANO ANO ANO 

 
Strana procenta mandáty 

KSČM 25,26 20 

ČSSD 16,13 13 

ODS 9,68 7 

S.cz 12,02 9 

PRO! 8,15 6 
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Vítězná KSČM si díky svému výraznému 

vítězství mohla pohodlně vybrat, s kým utvoří 

koalici a mohla si diktovat podmínky. V rámci 

povolebních jednání se nakonec rozhodli pro 

volbu koaličního partnera, který se z hlediska 

programové shody a z hlediska zajištění 

bezpečné většiny v krajském zastupitelstvu, 

jevil jako nejvhodnější. Výsledná koalice 

s ČSSD disponovala v krajském zastupitelstvu 

čítajícím 55 křesel pohodlnou většinu 33 

mandátů. Pozice v krajské radě byly rozděleny 

v poměru 6:5 ve prospěch KSČM, navíc 

komunisté obsadili post hejtmana, kterým byl 

jmenován jejich volební lídr Oldřich 

Bubeníček. 

Liberecký kraj 
V roce 2010 postihly Liberecký kraj povodně, 

které i o dva roky později významně 

ovlivňovaly programové priority i rétoriku 

politických stran. Opoziční strany 

samozřejmě kritizovaly vládní koalici, 

zejména ČSSD a KSČM, z nečinnosti, ty se 

naopak snažily ukázat výsledky své dobré 

práce. Ve své podstatě se však volební 

programy prakticky na všech důležitých 

bodech shodly, dokonce navrhovaly stejné 

kroky. 

 

Například v oblasti dopravy, která byla 

povodněmi zatížena patrně nejvíce, se 

všechny strany shodly na rychlé opravě 

zbylých úseků, které byly po povodních 

zničeny, a zatím k jejich opravě nedošlo. 

Strany se taktéž shodly na dalším rozvoji 

integrovaného systému dopravy IDOL. 

Změna, KSČM a ČSSD navíc v programu jako 

jednu z priorit výslovně zmínily výstavbu 

železničního koridoru Praha – Liberec. 

 

Také téma korupce mělo stejné řešení napříč 

politickými programy. Strany chtěly 

zveřejňovat veškeré smlouvy a faktury na 

internetu, některé požadovaly využití 

elektronických aukcí (ČSSD a SLK), ZMĚNA 

dokonce navrhla vytvoření krajského 

nezávislého protikorupčního úřadu. Tento 

požadavek však odmítala ODS. V rámci 

ochrany před povodněmi zase strany jednotně 

navrhovaly vybudování protipovodňových 

opatření, ochranu zdrojů pitní vody a větší 

informovanost a vzdělanost zemědělců, což by 

vedlo k revitalizaci poničené půdy. 

 

Odlišené názory se projevily opět u školství a 

zdravotnictví. V průběhu funkčního období 

totiž vládní koalice vydala materiál 

optimalizace školských zařízení, který sice 

chtěly v předvolebním období částečně 

pozměnit, ale v zásadě si za ním stály. Zbylé 

strany (ODS, SLK, ZMĚNA) však požadovaly 

jeho úplnou revizi a systém optimalizace škol 

řešit jiným způsobem. Shoda tak v případě 

školství panovala jen na rozvoji a Technické 

univerzity v Liberci a školy třetího věku.  

 

V případě nemocnic šlo o spor ohledně formy 

nemocnic. Strany ČSSD a KSČM požadovaly 

jejich převedení na neziskové organizace, 

zatímco zbylé tři strany chtěly nemocnice 

zachovat jakožto akciové společnosti. Změnu 

nemocnic na neziskový sektor navíc měli 

sociální demokraté a komunisté v programu 

opakovaně, jelikož k tomuto kroku chtěly 

přistoupit již v předcházejícím funkčním 

období. I přesto, že utvořily vládu, se tak však 

nestalo, naopak byli zástupci těchto stran 

obviněni za to, že seděli v dozorčích radách 

nemocnic, za což pobírali odměny v hodnotě 

až 30 000 Kč měsíčně. 

  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140002-liberecky-kraj/video/,
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140002-liberecky-kraj/video/,
http://www.cssdliberecko.cz/stranky/75:volebni-program.html
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140002-liberecky-kraj/video/,
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140002-liberecky-kraj/video/,
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140002-liberecky-kraj/video/,
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Programové shody stran v Libereckém kraji 

OBLAST TÉMA KSČM ČSSD ZMĚNA SLK ODS 
Korupce Zveřejňování smluv a faktur na internetu ANO ANO ANO ANO ANO 

Zdravotnictví 

Udržení stávajících krajských zařízení ANO ANO ANO ANO ANO 
Zlepšení dostupnosti péče ANO ANO ANO ANO ANO 
Vybudování pohotovostí ANO ANO ANO ANO ANO 
Zachování nemocnic jako akciovek NE NE ANO ANO ANO 

Doprava 

Oprava silnic poničených povodněmi ANO ANO ANO ANO ANO 
Rozvoj systému IDOL ANO ANO ANO ANO ANO 
Výstavba železničního koridoru Praha – 
Liberec 

ANO ANO ANO - - 

Zemědělství/ 
životní 

prostředí 

Vybudování protipovodňových zábran ANO ANO ANO ANO ANO 
Ochrana zdrojů pitné vody ANO ANO ANO ANO ANO 
Zvýšení informovanosti a vzdělanosti 
zemědělců 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Revitalizace velkých toků ANO ANO ANO ANO ANO 

Školství 
Pokračování v návrhu optimalizace škol ANO ANO NE NE NE 
Zachování škol v malých obcích ANO ANO ANO ANO ANO 
Rozvoj univerzity a školy třetího věku ANO ANO ANO ANO ANO 

Ještěd Odkoupení Ještědu a jeho rekonstrukce NE NE ANO ANO ANO 

 
Strana procenta mandáty 

SLK 22,21 13 
KSČM 17,89 10 
Změna 16,85 10 
ČSSD 13,05 7 
ODS 9,26 5 

 

Jak je vidět, byly si předvolební programy 

stran v Libereckém kraji z velké části 

podobné. Velkou roli zde tak spíše, než 

programová vzdálenost, hrála osobnostní 

animozita mezi jednotlivými subjekty, která 

prakticky zabraňovala spolupráci ODS se 

Změnou. 

 

Výsledkem povolebního vyjednávání nakonec 

skutečně bylo vytvoření minimálně vítězné 

ideově propojené koalice ze zástupců SLK a 

Změny. Spojily se tak dva subjekty, které za 

sebou neměly žádnou velkou celostátně 

působící stranu, a jednalo se čistě o regionální 

uskupení. Pět míst v krajské radě připadlo 

vítězným Starostům, čtyři místa obsadili 

zástupci Změny. Hejtmanem se stal Martin 

Půta za SLK. 

 

Ani v tomto kraji však povolební koalice 

nevydržela. V listopadu 2014 totiž došlo 

k odvolání radní Zuzany Kocumové ze Změny. 

Důvodem k odvolání bylo údajně nízké 

pracovní nasazení, svou roli však hrálo i pnutí 

uvnitř samotné Změny. I kvůli tomu tak došlo 

k rozpadu vládní koalice. Až v únoru 2015 byla 

vytvořena koalice nová, která se skládala ze 

zástupců SLK, ČSSD a křídla Změny, která se 

odtrhla od předsedy Jana Korytáře. Radní za 

toto křídlo vstoupili v srpnu 2015 do 

zastupitelského klubu PRO Liberecký kraj. I 

přes tyto změny zůstal hejtmanem Jan Půta ze 

SLK. 

Královéhradecký kraj 
Školství, zdravotnictví, ale také ochrana 

životního prostředí se v Královehradeckém 

kraji staly hlavními tématy. Ochrana 

životního prostředí hýbala veřejností hlavně 

z toho důvodu, že Královehradecký kraj je dle 

výzkumů velmi bohatý na naleziště 

břidlicového plynu a zahraniční firmy 

projevily zájem o prozkoumání těchto 

nalezišť. To však vzbudilo velký odpor 

obyvatel i obcí, v rámci kterých mělo dojít 

k průzkumným vrtům. Situaci řešil i ministr a 

to dvouletým zákazem těchto průzkumů. 

 

Všechny strany průzkumné vrty, které by 

mohly kontaminovat spodní vody, 

jednomyslně odmítly. Některé dokonce 

požadovaly vytvoření zákona centrální 

vládou, který by těžbu břidlicového plynu na 

území České republiky plošně zakázal. 

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140005-kralovehradecky-kraj/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140005-kralovehradecky-kraj/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140005-kralovehradecky-kraj/video/
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Takováto shoda však již nepanovala u další 

oblasti, a sice u školství. Strany se opět 

zavazovaly k podpoře učňovského typu škol a 

slibovaly jejich užší propojení s firmami, ale 

například TOP 09 a Starostům se nelíbil 

záměr některých stran podporovat studenty 

těchto oborů stipendii. Pro KSČM, ČSSD či 

KKHK však ve stipendiích spatřovaly 

možnost, jak naplnit třídy těchto „méně 

lukrativních oborů“. Tyto strany také včetně 

Východočechů odmítaly slučování či přímo 

rušení škol, což naopak odmítaly ODS a právě 

TOP+STAN, kteří v této operacionalizaci 

viděli možnost jak nejen ušetřit, ale také zvýšit 

kvalitu škol v kraji. 

 

Vášně rozproudil také rezort zdravotnictví, 

přesněji řečeno plánovaný projekt výstavby 

zcela nové Oblastní nemocnice Náchod. 

Například ODS považovala celý tento projekt 

za megalomanský a zbytečně drahý, proto 

požadovala úplné stažení celé výstavby a 

vypracování projektu nového. Východočeši 

spolu se Starosty projekt vnímali také jako 

nevýhodný, ale dle nich se neměl rušit úplně. 

Pro jeho výhodnost by byla vhodnější revize a 

dílčí změny. Oproti tomu KSČM, ČSSD a 

KKHK tento projekt podporovaly a i když se 

jednalo o nákladný projekt, který by musel být 

splacen pomocí půjček, byl dle nich pro kraj 

výhodný. Odlišný byl i pohled na to, zda 

redukovat počet nemocnic a lůžek. 

Programové shody stran v Královehradeckém kraji 

OBLAST TÉMA KSČM ČSSD KKHK VČ ODS TOP+STAN 

Životní 
prostředí 

Proti průzkumným vrtům 
zkoumající břidlicový plyn 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Schválení zákona o zákazu těžby 
břidlicového plynu 

ANO ANO ANO - - ANO 

Školství 

Podpora učňovského typu škol ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Podpora studentů učňovských 
škol pomocí stipendia 

ANO ANO ANO - - NE 

Spojení škol s firmami a 
zaměstnavateli 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Rušení/slučování škol v kraji NE ANO NE NE ANO ANO 

Zdravotnictví 

Zachování původního plánu 
výstavby Obvodní nemocnice 
Náchod 

ANO ANO ANO NE NE NE 

Úplné zrušení projektu výstavby 
Obvodní nemocnice Náchod 

NE NE NE NE ANO NE 

Redukce lůžek NE NE NE NE ANO ANO 

Doprava 

Dostavba dálnice D11 a rychlostní 
silnice R35 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Zvýšení rozpočtu dopravy, opravy 
silnic nižších tříd 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

 
strana procenta mandáty 
ČSSD 19,73 12 
KSČM 19,39 11 
KKHK 12,07 7 
ODS 10,62 6 

TOP+STAN 8,25 5 
VČ 7,69 4 

 

I v tomto kraji výsledky voleb značně určily 

povolební vyjednávání. Sociální demokraté 

místo složitých vyjednávání a pokračování 

koalice s KKHK vytvořila koalici s KSČM, ve 

které došlo k rozdělení postů v radě 6:3 ve 

prospěch ČSSD. Sociální demokraté také 

obsadili post hejtmana, kterým se stal jejich 

lídr Lubomír Franc. 

Pardubický kraj 
Hlavními tématy, o kterých se nejčastěji psalo 

a na které strany kladly obzvláště důraz, byly 

doprava a zdravotnictví. Oba tyto rezorty byly 

v letech 2008 – 2012 pod silnou kritikou a 

jejich špatná správa měla za následek nárůst 

zadlužení kraje. I přes zjevnou nekoncepčnost 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140005-kralovehradecky-kraj/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140005-kralovehradecky-kraj/video/
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řešení obou problematik však strany 

navrhovaly prakticky stejná řešení. 

Samozřejmě, že se snažily vzájemně vymezit a 

zejména opozice se snažila poukázat, že vládní 

koalice je za tento stav zodpovědná a neměla 

by dostat šanci znovu kraji vládnout. 

 

Dokonce i vládní strany se shodly na tom, že 

za špatnou ekonomickou situaci nemocnic a 

dokonce hrozící insolvenci Pardubické 

nemocnice, jsou odpovědny právě ony. S tím 

samozřejmě nijak nepolemizovaly ostatní 

strany. Shoda taktéž panovala v rámci 

zavedení centrálního nákupu nemocnic, či ve 

vytvoření tlaku na pojišťovny, aby vyrovnaly 

úhradové vyhlášky v kraji, které byly výrazně 

nižší, než celorepublikový průměr. Odlišně by 

však strany postupovaly ohledně změny stavu 

nemocnic z akciových na neziskové. I přesto 

se o něco větší shoda našla v otázce sjednocení 

krajských nemocnic pod jednu akciovou 

společnost. 

 

Hlavním problémem dopravy byla dostavba 

rychlostní silnice R34 a R43 a dále 

optimalizace veřejné dopravy, kterou 

zajišťovala firma Oredo. Všechny strany bez 

výjimky tak v programech slibovaly 

urychlenou dostavbu těchto pro kraj 

důležitých komunikací, většina přidala také 

zmínku o dostavbách obchvatů a průtahů 

obcí. V rámci optimalizace pak strany 

požadovaly návaznost železničních, silničních 

a městských spojů včetně mezikrajské 

spolupráce i větší spolupráce se starosty 

malých obcí. Tyto cíle měly být splněny hlavně 

díky návratu rozhodovacích pravomocí 

v oblasti dopravní obslužnosti kraji. 

 

Rozpory se našly také v případě řešení 

problematiky školství. Strany sice chtěly 

stavět více školek a rozvíjet učňovský typ škol, 

zejména pak provázat tento typ škol 

s firmami, ovšem například ČSSD, KSČM a 

SPOZ byla proti slučování a zavírání středních 

škol. To ODS a TOP+STAN byly naopak pro 

tento krok. U Koalice bylo vyznění 

nejednoznačné a v rámci svého programu se 

výslovně nepostavila ani na jednu stranu. 

Programové shody stran v Pardubickém kraji 

OBLAST TÉMA KSČM ČSSD SPOZ KPK ODS TOP+STAN 

Zdravotnictví 

Odpovědnost předchozí vlády, 
která přijala špatné smlouvy 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Znovu změnit nemocnice na 
neziskové organizace 

ANO ANO ANO NE NE NE 

Převod krajských nemocnic pod 
jednu akciovou firmu 

NE ANO ANO ANO ANO ANO 

Tlak na zdravotní pojišťovny, aby 
vyrovnaly úhradové vyhlášky 
v kraji 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Centrální nákup nemocnic ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Doprava 

Urychlená dostavba R35 a R43 ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Obnova infrastruktury ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Optimalizace veřejné dopravy, 
návaznost železničních, silničních 
spojů i MHD 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Mezikrajská spolupráce, větší 
spolupráce se starosty obcí 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Návrat rozhodovacích pravomocí 
v oblasti dopravní obslužnosti kraji 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Školství 

Zřizování mateřských škol ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Rozvoj učňovského a odborného 
technického středního školství a 
jejich spolupráce s firmami 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Slučování, případné zavírání 
středních škol 

NE NE - - ANO ANO 

Životní 
prostředí 

Odstranění ekologických zátěží ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Odmítnutí výstavby spalovny 
nebezpečného odpadu 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Rozvoj sběrných dvorů ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Korupce 
Přijetí etického kodexu ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Větší otevřenost kraje, 
zpřístupnění smluv na internetu 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140004-pardubicky-kraj/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140004-pardubicky-kraj/video/
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strana procenta mandáty 
ČSSD 21,31 12 
KSČM 18,86 11 
KPK 17,74 10 
ODS 10,90 6 

TOP+STAN 6,25 3 
SPOZ 5,31 3 

 

Programová shoda stran byla v Pardubickém 

kraji velice vysoká. Výraznější spory panovaly 

prakticky jen v oblasti zdravotnictví a školství. 

V ostatních oblastech, kterým se věnovaly 

všechny strany, panovala shoda, jak problém 

řešit. Určitě zajímavé však je, že doposud 

vládní koalice neměla v rámci programových 

priorit a jejich řešení stejný názor. Pravda, 

rozdílný postup se našel pouze v oblasti 

zdravotnictví, jelikož v případě školství 

zaujala Koalice relativně nejednoznačný 

postoj, v rámci kterého nevylučovala rušení 

škol, ale chtěla se mu vyhnout. 

 

Pokud by však takováto koalice skutečně 

vznikla, šlo by o koalici menšinovou. Nabízelo 

se tak spojení ČSSD s KSČM a některým 

menším subjektem.  

 

ČSSD se však svého bývalého koaličního 

partnera nechtěla vzdát, proto si opět vybrala 

Koalici pro Pardubický kraj, ovšem vzhledem 

k nízkému součtu zastupitelů těchto dvou 

stran došlo ještě k připojení strany SPOZ. 

Místa v radě se rozdělila v poměru 5:3:1 

(ČSSD:KPK:SPOZ) a hejtmanem se stal mladý 

lídr ČSSD Martin Netolický. 

Vysočina 
Okruh témat, který byl pro Vysočinu stěžejní, 

se nijak významně nelišil od ostatních krajů. I 

zde však najdeme určitá krajská specifika, 

jakými je například přítomnost Jaderné 

elektrárny Dukovany, druhou pak protnutí 

kraje dálnicí D1. V rámci Vysočiny se také 

více, než kde jinde mluvilo o zemědělství.  

 

V rámci ochrany životního prostředí se strany 

shodly jak na ochraně a zachování rázu kraje, 

tak na podpoře zemědělců v mezích 

pravomocí kraje. Shodně také odmítaly 

rozhodovat o tom, zda by kraj měl souhlasit 

s vybudováním úložiště vyhořelého jaderného 

paliva na území kraje. Dle všech zástupců je 

velice předčasné o něčem podobném uvažovat 

a navíc to dle nich nespadá pod pravomoci 

kraje, nýbrž pravomoc obcí, které by tento typ 

stavby měly v blízkosti.  

 

Již tradičně se všeobecná shoda rozbila na 

tématu zdravotnictví. Strany KSČM, ČSSD i 

Pro Vysočinu měly v úmyslu zachovat 

nemocnice jako neziskové organizace, zatímco 

TOP 09 požadovala převedení nemocnic na 

akciové společnosti. Trochu s podivem se 

tématu nevěnovala ODS, která v celostátním 

programu, který strana využívala ve většině 

krajů, se pro převod nemocnic na akciové 

společnosti vyslovila. V rámci kraje Vysočina 

si však krajské buňka ODS vytvořila vlastní 

programový materiál, ve kterém se o tomto 

převodu nezmiňovala. Také v programech 

KDU-ČSL zmínka o tom, zda nemocnice 

převést na akciové společnosti či je zachovat 

jako neziskové organizace, chybí. Co však u 

těchto stran nechybí, je vyjádření ohledně 

případné změny počtu lůžek v krajských 

nemocnicích. Tu ODS spolu s TOP+STAN 

připustila, i když citlivou a s ohledem na 

pacienty. Zbylé strany se však ve svých 

programech vyjádřili jasně proti. 

 

V oblasti školství pro tentokrát panovala 

shoda napříč programy. Bez výhrad se shodly 

na nutnosti výstavby nových školek a podpoře 

učňovského typu škol, které měly být více 

propojeny s firmami a pracovním trhem. 

Taktéž ohledně zachování venkovského typu 

škol panovala jednota. Strany KSČM, ODS a 

TOP+STAN ve svých programech připustily 

slučování středních škol, byť samozřejmě 

s ohledem na potřeby obyvatel. Zbylé strany 

se tímto bodem více nezabývaly. 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140003-kraj-vysocina/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140003-kraj-vysocina/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140003-kraj-vysocina/video/
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Programové shody stran v kraji Vysočina 

OBLAST TÉMA KSČM ČSSD 
KDU-
ČSL 

PRO_VYS ODS TOP+STAN 

Životní 
prostředí/ 

zemědělství 

Zachování rázu kraje ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Podpora zemědělců 
v mezích pravomocí kraje 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Odmítnutí vybudování 
uložiště jaderného odpadu 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Zdravotnictví 

Zachování všech nemocnic 
na neziskovém principu 

ANO ANO - ANO - NE 

Udržení současné sítě 
nemocnic 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Redukce počtu lůžek NE NE NE NE ANO ANO 

Školství 

Stavba školek ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Podpora učňovského typu 
škol a jejich spolupráci 
s firmami 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Slučování škol ANO - - - ANO ANO 
Zachování venkovských 
škol 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Doprava 

Oprava silnic a stavba 
nových napříč krajem 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Nová optimalizace krajské 
integrované dopravy 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Koordinace železniční a 
silniční dopravy 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Ekonomika 
Podpora velkých firem a 
investorů 

NE NE ANO ANO - ANO 

Snížení nezaměstnanosti ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

 

 
strana procenta mandáty 
ČSSD 29,26 17 
KSČM 19,57 11 

KDU-ČSL 12,33 7 
ODS 10,29 5 

PRO_VYS 6,38 3 
TOP+STAN 5,05 2 

 

Pro vítěznou ČSSD se v případě, že by chtěla 

uzavřít vítěznou koalici, otevíraly tři 

možnosti. Buď se spojit s KSČM, se kterou by 

došlo k ideovému propojení, nebo uzavřít 

koalici s KDU-ČSL či s ODS, se kterými by 

ideový průnik nebyl tak veliký. Vzhledem 

k velkému počtu stran tak šlo o rychlost a 

politickou šikovnost v rámci vyjednávání. 

 

Komunistům tak hrozilo, že by ztratili vliv na 

rozhodování v kraji. Ten v předcházejícím 

funkčním období uplatňovali mimo krajskou 

radu z pozic předsedů výborů a nyní hrozilo, 

že by tuto výhodu ztratili. Místo složitého 

vyjednávání tak sociálním demokratům 

nabídli pokračování ve stejném modelu, kdy 

by ČSSD měla jednobarevnou vládu, která by 

se v zastupitelstvu opírala právě o KSČM, 

která by výměnou obsadila posty předsedů 

výborů. ČSSD tuto výhodnou nabídku přijala 

a opět se rozhodla sestavit krajskou radu jen 

ze svých zastupitelů, hejtmanem byl zvolen 

opět Jiří Běhounek. 

Jihomoravský kraj 
Kraj protíná dálnice D1 a vede zde dálnice D2 

na Bratislavu, právě z těchto důvodů tak bylo 

téma dopravy jedním ze stěžejních. Tento fakt 

byl navíc umocněn tím, že Nejvyšší správní 

soud zrušil s jedinou výjimkou celé zásady 

územního rozvoje Jihomoravského kraje, tedy 

celokrajskou verzi územního plánu s 

nejdůležitějšími stavbami. Byly tak zrušeny 

stavby mnoha silnic, zejména pak R43 a R52. 

Jihomoravský kraj byl jediným krajem, 

kterému Nejvyšší správní soud územní 

rozhodnutí zrušil, za což byl silně kritizován 

opozičními stranami i veřejností. 

 

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/182955-soud-zrusil-jihomoravske-zasady-uzemniho-rozvoje/
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Vedení kraje bylo také stranami ODS a 

TOP+STAN kritizováno za chybějící systém 

oprav silnic nižších tříd. Ostatní strany však 

tento systém považovaly za kvalitní a 

dostatečný. Dle ČSSD a KSČM mělo navíc 

dojít i k navýšení rozpočtu na opravy těchto 

silnic z dotačních fondů ROP Jihovýchod. 

Tento záměr opět sklidit kritiku z řad 

občanských demokratů a Starostů, podle 

kterých není možná dotace z ROP Jihovýchod 

takto využít. V kritice současného vedení 

pokračovaly tyto dvě strany také v otázce 

prodloužení smlouvy s Českými drahami na 

obslužnost železnice Jihomoravského kraje až 

do roku 2019, která byla podepsána v roce 

2009, tedy ještě v roce, kdy ČSSD vládla spolu 

s ODS. Zřejmě z tohoto důvodu tuto smlouvu 

kritizovala i KDU-ČSL. Sociální demokraté ji 

naopak obhajovali, jelikož díky dodatkům ve 

smlouvě je možné vpustit na krajskou 

železnici konkurenční soukromé dopravce. 

Právě otevření železniční sítě soukromým 

firmám a vytvoření konkurence byl jediný 

bod, na kterém se strany v oblasti dopravy 

shodly. 

 

V oblasti školství naopak panovala shoda 

takřka na všech bodech. Strany se shodly na 

optimalizaci škol v kraji, což v jiných krajích 

nebylo tak běžné. Panovalo také všeobecné 

přesvědčení, že by se mělo investovat do 

oblasti vědy a výzkumu tak, aby Brno v těchto 

oborech udrželo svou přední pozici v rámci 

České republiky. 

 

Rozpory se našly u zdravotnictví, v rámci 

kterého se strany sice vyslovily pro 

dobudování sítě zdravotnické záchranné 

služby, už se ale neshodly na tom, zda krajské 

nemocnice převést na akciové společnosti či je 

vést jako neziskové organizace.

 

Programové shody stran v Jihomoravském kraji 

OBLAST TÉMA KSČM ČSSD 
KDU-
ČSL 

ODS TOP+STAN 

Doprava 

Systém na opravy silnic je dobrý ANO ANO ANO NE NE 
Využití ROP Jihovýchod k financování 
oprav silnic 

ANO ANO - NE NE 

Kritika smlouvy s ČD z roku 2009 - NE ANO ANO ANO 
Otevření železnice soukromým 
dopravcům 
 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Zdravotnictví 

Proti privatizaci krajských nemocnic ANO ANO - - NE 
Dobudování sítě zdravotnické 
záchranné služby 
 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Zemědělství 
Podpora tradiční zemědělské výroby ANO ANO ANO ANO ANO 
Podpora venkova i v rámci cestovního 
ruchu 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Ekonomika 
Odmítnutí daně z tichého vína ANO ANO ANO ANO ANO 
Přilákání zahraničních investorů a 
velkých firem 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Školství 

Optimalizace škol v kraji ANO - - ANO ANO 
Provázání škol s trhem práce ANO ANO ANO ANO ANO 
Udílení stipendií pro studenty 
učňovských oborů 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Udržení Brna na prvním místě v oblasti 
vědy a výzkumu 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Územní 
rozvoj 

Zpracovat pasáže, které odmítl nejvyšší 
správní soud 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Nejpozději do dvou let znovu podat 
územní plán 

ANO ANO ANO ANO ANO 

 
strana procenta mandáty 
ČSSD 27,01 23 

KDU-ČSL 17,03 14 
KSČM  18,65 16 
ODS 9,21 7 

TOP+STAN 5,86 5 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140011-jihomoravsky-kraj/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140011-jihomoravsky-kraj/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140011-jihomoravsky-kraj/video/
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Vzhledem k většímu počtu stran a tedy i 

menšímu počtu mandátů jednotlivých stran, 

se vítězné ČSSD nabízely jen dvě varianty, jak 

utvořit minimální koalici. První možností bylo 

spojení se s KSČM, která by byla ideově 

propojena. Druhá možnost, tedy koalice 

s KDU-ČSL, by pak nebyla stoprocentně 

ideově propojena, avšak rozdíly panovaly 

spíše rétorické a to jen v období předvolební 

kampaně.  

 

ČSSD po volbách nakonec vytvořila koalici 

právě s KDU-ČSL, post hejtmana pro sebe 

opět získal Michal Hašek, a krajská rada, která 

je v Jihomoravském jedenácti členná, byla 

rozdělena dle poměru 7:4 ve prospěch vítězní 

ČSSD. 

Olomoucký kraj 
Specifickým tématem kraje byla dostavba 

protipovodňových bariér a hrází. Olomoucký 

kraj byl totiž v průběhu let postižen několika 

velkými povodněmi (1997, 2006, 2009 a 

2010), ovšem přesto nedošlo k výrazné změně 

v oblasti protipovodňové ochrany. Strany 

v tomto ohledu měly cíle stejné: dostavět 

protipovodňová opatření na řece Moravě a 

Bečvě, k čemuž by byly využity dotace kraje a 

tlačit na Ministerstvo zemědělství a 

Ministerstvo financí, aby jak kraji, tak obcím 

pomohly s financováním těchto staveb. 

 

Také v dalších bodech programů nabízely 

strany prakticky totožná řešení a největším 

rozdílem tak prakticky bylo jen konkrétnost 

jednotlivých řešení. Tak například v oblasti 

dopravy chtěly všechny strany minimálně 

zachovat rozsah dopravní obslužnosti a její 

kvalitu. Všechny strany se také shodly, že 

páteří celé oblasti dopravy je železniční síť, 

kterou je potřeba dále rozvíjet. Většina stran 

také považovala za nutné rekonstruovat 

silnice II. a III. třídy, včetně mostů, či 

výstavbu rychlostní silnice R35 jako 

alternativu k dálnici D1. 

Rozvoj učňovského typu škol, provázanost 

tohoto typu škol s firmami či podpora 

studentů stipendii se taktéž objevila ve všech 

programech. U některých programů to však 

bylo vše, více se problematice škol nevěnovaly. 

Pro optimalizaci se tak výslovně vyjádřila 

pouze Koalice a TOP 09 a Starostové, ovšem 

nikoliv ODS, která to v rámci 

celorepublikového programu měla zahrnuto. 

Kromě ČSSD a KSČM se strany nevěnovaly 

ani otázce pokračující privatizace krajských 

nemocničních zařízení, raději se vyjádřily 

k potřebě zajištění zdravotnické záchranné 

služby ve všech částech kraje.  

 

Ačkoliv v těchto otázkách dosud ve všech 

krajích panoval rozpor, nelze v případě 

Olomouckého kraje jednoznačně určit 

stanovisko některých stran. To platí i pro 

ODS, která ve většině krajů využívala jednotný 

program, ve kterém se těmto otázkám věnuje. 

V případě Olomouckého kraje však tato strana 

vydala svůj vlastní programový materiál, ve 

kterém se těmto otázkám vyhýbá. Co tak 

strany v Olomouckém kraji opravdu rozdělilo, 

byla plánovaná výstavba spalovny odpadu.

  

  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140009-olomoucky-kraj/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140009-olomoucky-kraj/video/
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Programové shody stran v Olomouckém kraji 

OBLAST TÉMA KSČM ČSSD KOK ODS TOP+STAN 

Doprava 

Zachování rozsahu a zlepšování kvality 
dopravní obslužnosti kraje 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Zachování obsluhy železniční sítě v celém 
kraji a její rozvoj 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Výstavba rychlostní silnice R35 ANO ANO ANO ANO ANO 
Rekonstrukce silnic II. a III. třídy včetně 
mostů 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Školství 

Rozvoj učňovského typu škol, provázanost 
s firmami 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Rozvoj a zachování uměleckých škol ANO ANO ANO ANO ANO 
Stipendia pro studenty učňovských typů 
škol 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Optimalizace sítě škol - - ANO - ANO 

Zdravotnictví 

Proti další privatizaci zdravotnických 
zařízení kraje 

ANO ANO - - - 

Pokrytí celého kraje zdravotnickou 
záchrannou službou 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Ekonomika 

Vyrovnaný rozpočet kraje ANO ANO ANO ANO ANO 
Podpora malého a středního podnikání - - ANO ANO ANO 
Podpora agroturismu a cestovního ruchu v 
Jeseníkách 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Životní 
prostředí 

Stavba protipovodňových opatření na řece 
Moravě a Bečvě 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Přímá finanční pomoc kraje obcím 
v případě financování protipovodňových 
opatření 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Tlak kraje na MZ a MF v otázce 
spolufinancování protipovodňových 
opatření 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Výstavba spalovny odpadů ANO ANO NE ANO NE 

 
strana procenta mandáty 
ČSSD 29,70 19 
KSČM  22,82 16 

KDU-ČSL/KOK 11 8 
ODS 10,91 8 

TOP+STAN 6,16 4 

 

 

Vzhledem k povrchnosti programů a 

vzhledem k tomu, že se strany k některým 

tématům raději nevyjadřovaly, vychází nám 

politické strany jako velmi programově 

podobné. V porovnání s celostátním 

programem ODS však předpokládám, že by se 

strana i v případě Olomouckého kraje 

vyjádřila pro další privatizaci zdravotnických 

zařízení kraje, stejně tak by se vyjádřila pro 

optimalizaci sítě škol. 

 

Reálně však k vytvoření koalice s ODS 

nedošlo, vítězná ČSSD si vybrala za koaličního 

partnera KSČM a vytvořila tak minimální 

vítěznou ideově propojenou koalici. 

V jedenáctičlenné radě obsadila ČSSD devět 

křesel, komunisté zbylá dvě křesla. Post 

hejtmana připadl Jiřímu Zbořilovi z ČSSD. 

Zlínský kraj 
Velkým tématem voleb 2012 se prakticky opět 

stala Strategická průmyslová zóna Holešov. 

Tato průmyslová zóna byla dobudována v roce 

2009, ovšem její plná funkčnost nebyla 

zajištěna ani před volbami 2012, jelikož 

nebyla plně zasíťována. Přesto se i 

v současnosti jedná o jednu z největších 

průmyslových ploch v rámci České republiky, 

náklady na její výstavbu přesáhly 1,5 mld. 

korun a jejím cílem bylo snížit 

nezaměstnanost ve Zlínském kraji. Vlastně i 

kvůli ní byla dobudována dálnice ve směru 

Kroměříž - Zlín. Záhy po dobudování však 

nastaly dva problémy. Předně to byla globální 

http://www.zonaholesov.cz/about.php?lang=cs
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finanční krize, kvůli které některé z firem 

bojovaly o vlastní přežití a neinvestovaly do 

nových výrobních linek. Druhým problémem 

byly spodní zdroje pitné vody, na kterých se 

část průmyslové zóny nacházela. To vedlo 

k několika občanským iniciativám, peticím a 

snahám zakázat výstavbu firem v průmyslové 

zóně. Ta tak i tři roky po dokončení 

nenaplňovala svůj účel a na jejím území se 

nacházela jen jediná firma. 

 

Strany se v problematice této zóny shodly, že 

bude nutné ze strany kraje dalších investic, 

aby zóna začala plně sloužit ke svému účelu. 

Některé však s ohledem na naleziště zdrojů 

pitné vody dodávaly, že by kraj měl pozemky 

této zóny nabízet jen firmám s lehkou a 

ekologickou výrobou, nikoliv průmyslovým 

firmám, u kterých by hrozila ekologická 

havárie.  

 

V případě zdravotnictví nenašly strany 

společnou řeč, byť některé se určitým 

programovým bodům raději vyhnuly. Tímto 

sporným bodem byla opět problematika stavu 

nemocnic, přesněji řečeno zda nemocnice 

zachovat jako neziskové organizace, či je 

přeměnit na akciové společnosti. Převedení na 

neziskové organizace zastávaly strany KSČM, 

ČSSD, SPOZ a KDU-ČSL. Zbylé dvě strany, 

tedy ODS a Starostové na tuto otázky 

neodpověděly přímo. ODS ve svém programu 

jen neurčitě uvedla, že je pro rovnoprávnost 

všech forem vlastnictví v případě nemocnic, 

Starostové se zase vyjádřili pro dosazení 

odborníků do čela zdravotnických zařízení. 

 

Ve zbylých bodech programů panovala shoda 

napříč spektrem, ačkoliv některé z programů 

byly v hodně obecné a zkrácené formě 

(TOP+STAN). Všechny strany například 

požadovaly výstavbu rychlostních silnic R49 a 

R55, dostavbu dálnice D1, výstavbu a opravy 

silnic II. a III. třídy, modernizaci železniční 

sítě či rozšíření integrovaného dopravního 

systému kraje.  

Programové shody stran ve Zlínském kraji 

OBLAST TÉMA KSČM ČSSD SPOZ 
KDU-
ČSL 

ODS TOP+STAN 

Ekonomika 

Investice kraje do průmyslové 
zóny Holešov 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Přilákání velkých průmyslových 
společností a firem do 
průmyslové zóny 

ANO ANO NE NE ANO ANO 

Doprava 

Výstavba rychlostních silnic R49 
a R55, dostavba D1 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Výstavba a opravy silnic II. a III. 
tříd 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Modernizace železniční tratě ANO ANO ANO ANO ANO ANO 
Rozšiřování integrovaného 
dopravního systému 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Školství 

Podpora řemesel v odborném 
školství 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Zvyšování kvality zejména 
učňovského a středního školství 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

Rozšiřování výuky cizích jazyků ANO ANO - - ANO - 
Operacionalizace škol - ANO - ANO ANO NE 

Zdravotnictví 

Proti privatizaci krajských 
nemocnic 

ANO ANO ANO ANO NE - 

Zvýšení dostupnosti 
pohotovostní a záchranné služby 

ANO ANO ANO ANO ANO ANO 

 
strana procenta mandáty 
ČSSD 21,73 12 

KDU-ČSL  18,31 10 
KSČM 16,08 9 

TOP+STAN  10,09 5 
ODS 9,49 5 
SPOZ 7,21 4 

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140007-zlinsky-kraj/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140007-zlinsky-kraj/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140007-zlinsky-kraj/video/
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Vítězná ČSSD v případě vytvoření většinové 

koalice neměla možnost, jak vytvořit čistě 

ideově propojenou koalici. Strana SPOZ totiž 

ve svém programovém materiálu výslovně 

zmínila možnost, že by se velká část 

Holešovské průmyslové zóny měla využít 

k zemědělským účelům, což bylo jasně 

v rozporu s tím, co požadovala ČSSD. Čistě 

ideově propojená koalice tak po volbách v roce 

2012 nemohla ve Zlínském kraji vzniknout, 

což teoreticky otevíralo možnost opětovného 

vzniku koalice ČSSD – KDU-ČSL – ODS. 

 

Problém takovéto koalice však byly osobní 

animozity mezi lídry a zejména chování lídra 

lidovců Jiřího Čunka. Ten v rámci 

předvolební debaty nejprve hrozil trestním 

oznámením na některé zástupce jiných stran, 

po volbách následně trval na tom, že i přes 

umístění lidovců by měl být hejtmanem právě 

on, jelikož získal největší množství 

preferenčních hlasů. Po povolebních 

vyjednáváních tak nakonec nedošlo 

k pokračování koalice v původním složení, 

ovšem došlo ke spojení KSČM, ČSSD a SPOZ. 

Pět křesel v krajské radě, včetně pozice 

hejtmana pro Stanislava Mišáka, připadla 

ČSSD, zbylé dvě strany získaly každá dvě 

křesla. 

Moravskoslezský kraj 
Co do počtu obyvatel druhý největší kraj 

(nepočítáme-li Prahu) je jedním 

z neproblematičtějších. I v rámci Evropy se 

potýká s nejhorší kvalitou ovzduší, vysokou 

nezaměstnaností a s tím spojenou 

problematikou sociálně vyloučených oblastí. 

Právě na tyto body se předvolební programy 

stran zaměřily a to i na úkor zdravotnictví, 

školství, či dopravy. V rámci navrhovaných 

změn se objevily také větší rozdíly, než 

v jiných krajích, rozdílnost byla také v pojetí 

programových materiálů. Například ČSSD 

představila obsáhlý materiál, oproti tomu 

ODS a zejména Nezávislí představili jen pár 

hlavních, více nerozvitých bodů. 

 

Hned v případě řešení nezaměstnanosti byly 

vidět první rozpory. KSČM spolu s KDU-ČSL 

navrhovali v boji s nezaměstnaností podporu 

velkých firem, ostatní strany se však chtěly 

vydat cestou podpory malých firem a 

inovativních projektů financovaných krajem. 

Také v případě boje za lepší ovzduší byly 

rozdíly, ačkoli se strany shodly, že kraj dělá 

hodně a že velké firmy nejsou těmi největšími 

znečišťovatelé. Problém viděly na straně 

malých spotřebitelů – domácností a také na 

straně Polska, s čímž však kraj v rámci svých 

pravomocí mnoho udělat nemůže. V rámci 

podpory změny kotlů v domácnostech (tzv. 

kotlíková dotace), chtěla KSČM dále 

pokračovat za nezměněného nastavení, 

stejně, jako Nezávislí. Zbylé strany chtěly tuto 

dotaci navýšit. 

 

Ve zdravotnictví, školství i dopravě již strany 

byly za jedno. Dáno to však bylo z největší 

pravděpodobností tím, že se některé subjekty 

těmto tématům více nevěnovaly, jak bylo 

nastíněno výše. Strany požadovaly zkvalitnění 

prostředí, technického, přístrojového a 

technologického vybavení krajských 

nemocnic, v oblasti školství pak podporu 

učňovského typu škol a jeho propojení 

s firmami. V oblasti dopravy pak rozvoj 

integrovaného dopravního systému, podpora 

ekologické dopravy či výstavba cyklostezek.

 

  

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140012/video/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1126672097-otazky-vaclava-moravce-special/212411033140012/video/
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Programové shody stran v Moravskoslezském kraji 

OBLAST TÉMA KSČM ČSSD 
KDU-
ČSL 

NEZ ODS 

Nezaměstnanost Podpora malých firem z dotací kraje NE ANO NE ANO ANO 
Životní 

prostředí 
Navýšení dotací v rámci tzv. kotlíkové dotace NE ANO ANO NE ANO 

Zdravotnictví 

Proti privatizaci nemocnic ANO ANO ANO - - 
Zkvalitnění prostředí, technického, 
přístrojového a technologického vybavení 
krajských nemocnic 

ANO ANO ANO - ANO 

Zkvalitnění dostupnosti lékařské služby první 
pomoci a lékárenské služby 

ANO ANO ANO - ANO 

Školství 
Podpora učňovského typu škol, propojení s 
firmami 

ANO ANO ANO ANO ANO 

Doprava 
Rozvoj integrovaného dopravního systému ANO ANO ANO ANO ANO 
Podpora ekologické dopravy ANO ANO ANO ANO ANO 
Výstavba cyklostezek ANO ANO ANO ANO ANO 

Krajský úřad Redukovat počet náměstků hejtmana NE NE ANO - ANO 

 
strana procenta mandáty 
ČSSD 27,40 24 
KSČM 22,78 20 
ODS 9,92 9 

KDU-ČSL 8,6 7 
NEZ 5,72 5 

 

Jak je vidět, strany byly ve svých 

programových bodech značně rozličné. Jako 

nejvíce ideově propojená minimální koalice se 

jevilo spojení ČSSD s ODS, ačkoliv i tato 

koalice by dle kritérií spadala do kategorie 

ideově nepropojených. 

 

Sociální demokraté se nakonec rozhodli 

pokračovat v koalici se stávajícím partnerem, 

tedy s KSČM. Vzhledem k těsnějšímu 

volebnímu výsledku však přeci jen došlo ke 

změně, a sice v poměru, v jakém si tyto dvě 

strany rozdělily křesla v radě. V letech 2008 – 

2012 byla rada rozdělena v poměru 8:3 ve 

prospěch ČSSD, po volbách v roce 2012 

obsadila ČSSD již „jen“ sedm křesel, zbylá 

čtyři křesla obsadili zástupci komunistů. 

Závěr 
V rámci krajských voleb 2012 se tak potvrdilo, 

že strany v tomto typu voleb mají velice 

podobný program a hlavní spory se vedou 

primárně o celostátní témata (spory koalice a 

opozice) či v osobní rovině (osobní animozity 

mezi jednotlivými kandidáty či jejich 

schopnost vyjednávat). Příkladem osobních 

sporů může být Jiří Čunek, který ve Zlínském 

kraji jakožto lídr KDU-ČSL obsadil druhé 

místo, ovšem přesto chtěl obsadit post 

hejtmana. Po pár neúspěšných vyjednávání 

mezi lidovci a sociální demokracií nakonec 

skončil v opozici.  

 

Až na tento příklad však strany jinak 

postupovaly velice logicky a utvářela se 

spojenectví primárně na základě podobnosti 

programu. V sedmi krajích z celkových 

třinácti došlo ke spojení stran, které nabízely 

takřka totožná řešení stěžejních problémů 

kraje. Strany se ani nechovaly dle rozložení sil 

na centrální úrovni či podle toho, jak se vůči 

sobě na centrální úrovni vymezovaly. Ve 

většině případů pravicové strany (ODS, TOP 

09) odmítaly jednat s KSČM stejně, jako tomu 

bylo (a stále je) na úrovni celostátní. Na 

druhou stranu se však sociální demokraté 

nebránili jednání právě s těmito pravicovými 

subjekty, navzdory tomu, že v té době byla 

tato spolupráce na celostátní úrovni 

opakovaně odmítnuta. Naopak to platilo 

taktéž. 

 

Jak tomu bude v případě letošních voleb, je 

momentálně velmi těžké předvídat. Kampaně 

se teprve rozjíždějí, ovšem už nyní je vidět 

snaha stran prezentovat primárně celostátní 

témata, jako například imigrace, EET či 

zdravotnictví. Zda se tyto tendence promítnou 

i do krajských programů, či zda se budou 
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strany zaměřovat na regionální problémy a 

jejich řešení, na to se podíváme v dalším 

policy paperu.

 


